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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

1.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 17 de janeiro de 2019 

 
 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Pedido de renúncia a mandato, apresentado pela 
eleita pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza Ana 
Filipa Lages Range. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Bruno Miguel de Oliveira Nunes, Representante do 
PPM - Partido Popular Monárquico, justificou a sua 
ausência à Sessão. 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Na Edição Especial n.º 24, de 14 de dezembro de 
2018, na página 5, onde se lê: 

 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Raquel 
Marina Duarte Ferreira. 
 
deverá ler-se: 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Telma Sofia 
da Silva Ferreira. 

 
 
 

SUBSTITUIÇÕES 
 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 

Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Bruno Alexandre Caçador Simão, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
Carlos Manoel Viana Cunha Luz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Vítor Manuel Conceição Santos, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por André Pinto Mourão 
Ferreira Julião. 
 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
pelo substituto legal Ricardo Alexandre da Silva 
Bastos. 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

Tomada de posse de membros do Conselho 
Municipal de Segurança, nos termos do disposto 
no Artigo 9.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho e do 
Artigo 17.º do Regulamento do Conselho Municipal 
de Segurança. 
 
Tomaram posse os seguintes membros: 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas. 
 
 
Dr.ª Ana Rita Carvalho Marques, Coordenadora do 
Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do 
Centro de Emprego de Loures-Odivelas. 
 
 
Dr. Nuno Jorge Queiroz Correia, pela Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE), 
o Diretor do Agrupamento de Escolas Maria Keil. 
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Eng.ª Vanda Teresa Rogado Medeiro Pereira da 
Cruz, Secretária Executiva da União Geral dos 
Trabalhadores - UGT. 
 
 
Paulo João da Costa Ferreira, Secretário-Nacional 
da Associação Sindical dos Profissionais da 
Polícia (ASPP/PSP). 
 
 
 
Não compareceram, vindo a tomar posse em data 
oportuna: 
 
Filipe André Correia dos Santos Paulino, Capitão 
de Cavalaria, Comandante do Destacamento 
Territorial de Vila Franca de Xira da Guarda 
Nacional Republicana. 
 
 
Eng.º José António Carvalho Barreira, pela 
Cooperativa Agrícola de Loures. 
 
 
Victor Manuel Campino Caliça, Presidente da 
Associação de Beneficiários de Loures. 
 
 
 
Justificaram a sua ausência ao ato de posse: 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela. 
 
 
Pedro Ricardo de Resende Tavares e Ferreira de 
Carvalho, Vice-Presidente da Comissão Executiva 
da Associação Empresarial da Região de Lisboa - 
AELIS. 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 28 de junho 
de 2018 (Ata n.º 17). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 3.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
12 de julho de 2018 (Ata n.º 19). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

Projeto de Ata da 5.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 25 de outubro 
de 2018 (Ata n.º 21). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, com o n.º 21/2019, de não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, no âmbito do 
processo de descentralização de competências da 
Administração Central para as Autarquias Locais. 
 
 
(Admitida por unanimidade 

 
 
 
 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Substituição da composição das Comissões 
Especializadas, nos termos do disposto no n.º 7 do 
Artigo 56.º do Regimento da Assembleia Municipal 
de Loures. 

 
Substitutos de Representantes nas Comissões 
Especializadas: 
 
Comissão Especializada do Território, 
Mobilidade, Urbanismo, Habitação e Turismo: 
 
Luzia Carla Santos Avelar Cardoso (PPD/PSD) 
 
António José da Silva Baião da Costa (BE) 
 
 
 
Comissão Especializada de Ambiente, 
Qualidade de Vida, Recursos Naturais e 
Animais: 
 
Rita Lage Sarrico (BE) 

 
 
 
 

Foram presentes à Mesa da Assembleia Municipal 
19 documentos, admitidos, por unanimidade, pelo 
Plenário. 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento de António 
Martins Tanganho, apresentado pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
António Martins Tanganho faleceu no passado dia 
25 de dezembro aos 85 anos. Nascido na 
freguesia de Aguiar, Viana do Alentejo, que 
abandonou em busca de melhores condições de 
vida, veio para Lisboa e posteriormente para a 
freguesia de São João da Talha, onde viveu até à 
data do seu falecimento, dedicando grande parte 
da sua vida a esta freguesia. 
 
Como Trabalhador da empresa Trefilaria foi 
membro da sua Comissão de Trabalhadores em 
diversos mandatos e dirigente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Distrito de Lisboa. 
 
Como dirigente da Comissão Unitária de 
Reformados e Pensionistas de São João da Talha 
durante 5 mandatos, foi o grande obreiro na 
criação e construção do atual Centro de Dia em 
São João da Talha. 
 
Foi membro de Direção da Federação das 
Associações de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Distrito de Lisboa - FARPIL. 
 
Com a dedicação e a simplicidade que o 
caracterizava, foi ainda vogal da Junta de 
Freguesia nos mandatos 1993/1997, 2001/2005 e 
2005/2009, sempre eleito nas listas do seu 
Partido, o Partido Comunista Português, ao qual 
aderiu em maio de 1974. 
 
 
Os eleitos da CDU propõem à Assembleia 
Municipal de Loures, reunida a 17 de janeiro de 
2019, que delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e à Direção da CURPI de São João da 
Talha 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Comissão do 
Ambiente, Qualidade de Vida, Recursos Naturais e 
Animais. 
 
A Comissão do Ambiente, Qualidade de Vida, 
Recursos Naturais e Animais da Assembleia 
Municipal de Loures, reunida a 3 de dezembro de 
2018, com a presença dos representantes, Ana 
Sofia Silva (PAN), Nelson Batista (PSD), Daniel 
Lima (PS), Bruno Simão (CDU), Paula Teixeira 
(Bloco de Esquerda), Bruno Nunes (PPM) e 
Lizette do Carmo (CDS), deliberou por 
unanimidade a criação da seguinte 
recomendação: 
 
Face à observância no âmbito desta comissão de 
determinadas problemáticas da questão animal, 
sugerimos a criação de um programa animal no 
município. O mesmo permitirá uma análise e 
rápida resolução de questões estruturais nesta 
área. 
 
Recomendamos assim que a Câmara Municipal 
atue nas seguintes áreas: 
 
1- Revisão do Regulamento de Resíduos 

Sólidos; 
 
2- Políticas de sensibilização de 

adoção/esterilização animal; 
 
3- Fornecimento à polícia municipal de leitores 

de microchips; 
 
4- Políticas de punição para os infratores com 

base no Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos e Limpeza Pública; 

 
5- Estratégia de resposta rápida às questões de 

saúde pública; 
 
6- Animais errantes estratégias de diminuição do 

problema; 
 
7- Criação de sala de cirurgia e esterilizações; 
 
8- Instalações para gatil; 
 
9- Alargamento da rede de parceria e protocolos 

com associações e/ou CAMV para massificar 
as ações e programas de esterilizações no 
município; 

 
10- Alargamento da rede de parcerias para 

alargamento do programa CED no município; 
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11- Exigir junto da administração central o reforço 
dos meios financeiros para modernização, 
construção e apetrechamento de 
infraestruturas, e apoio às esterilizações; 

 
12- Intensificar o esforço de fiscalização municipal 

com o intuito de prevenção do abandono. 
Promover a articulação com todas as 
entidades com competências próprias de 
fiscalização nesta área, sensibilizando-as para 
a importância do exercício da mesma (PSP, 
GNR, Juntas de Freguesia); 

 
13- Prosseguir a política de reforço de meios 

humanos e materiais necessária à melhoria e 
eficiência e eficácia na resposta nesta área, 
com novas admissões por mobilidade; 

 
14- Desenvolver o projeto de novo CRO Municipal, 

criando uma estrutura adequada às atuais 
exigências legais; 

 
15- Apoiar as associações locais e qualificação 

das suas respostas na proteção animal. 
 
As políticas suprarreferidas para obterem eficácia 
precisam compreender a seguinte calendarização: 
Os pontos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 serem aplicados 
no primeiro semestre do ano de 2019. Os pontos 
5, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 serem aplicados no 
segundo semestre do ano de 2019. 
 
 
Aprovada esta recomendação, deverá a mesma 
ser remetida: 
 
- À Câmara Municipal de Loures; 
 
- Aos Presidentes de Juntas de Freguesia do 

Município de Loures. 
 
 

Os subscritores da recomendação 
 

A Comissão do Ambiente, Qualidade de Vida, 
Recursos Naturais e Animais 

da Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Em memória de Francisco Sá Carneiro 

 
Há 38 anos atrás, no dia 4 de dezembro, o país 
estava em choque. O então Primeiro-ministro, 
Francisco Sá Carneiro, havia falecido num 
desastre aéreo, logo após ter descolado do 
Aeroporto de Lisboa, num voo que tinha como 
destino a cidade do Porto. 
 
Até hoje, as causas do acidente ainda estão por 
esclarecer. 
 
Um dos fundadores do Partido Popular 
Democrático, e à data, Primeiro-ministro de 
Portugal, seguia a bordo com a sua companheira, 
Snu Abecassis, acompanhado do Ministro da 
Defesa Nacional, Adelino Amaro da Costa e a sua 
esposa, o chefe de gabinete António Patrício 
Gouveia e ainda dois pilotos. 
 
Todos os passageiros faleceram nesta tragédia, 
na Rua das Fontaínhas, no bairro Angola, em 
Camarate, Loures. 
 
Francisco Sá Carneiro esteve em funções como 
Primeiro-ministro de Portugal durante onze meses 
e se hoje estivesse vivo teria 84 anos. 
 
Mas para além disso, constitui uma figura ímpar 
da história política contemporânea que dispensa 
apresentações. 
 
Além do Estadista, perdia a vida no nosso 
concelho um lutador por um país verdadeiramente 
democrático e europeu, o democrata e político, o 
cidadão corajoso que lutou afincadamente e sem 
“meias tintas” pelas causas da liberdade, 
igualdade, solidariedade, justiça, democracia e 
dignidade da pessoa humana. 
 
Um Homem íntegro, convicto dos seus princípios e 
valores inquestionáveis, mas acima de tudo, um 
Patriota. 
 
Nesse sentido, 
 
não pode a bancada de PSD de Loures na 
Assembleia Municipal, deixar de relembrar o 
Estadista, o Líder, o Homem que tragicamente 
perdeu de forma precoce a vida numa artéria do 
nosso concelho a 4 de dezembro de 1980. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 17 de janeiro de 2019 delibera: 
 
- Aprovar um voto de louvor em memória de 

Francisco Sá Carneiro, extensível a Adelino 
Amaro da Costa, Snu Abecassis, Maria 
Manuel Pires, António Patrício Gouveia e os 
dois pilotos da aeronave. 

 
- Enviar este Voto de Louvor à Câmara 

Municipal de Loures, a todas as Juntas e 
Uniões de Freguesias do concelho e 
respetivas Assembleias, bem como a todos os 
órgãos de comunicação social local e 
nacional. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os Deputados Municipais do PSD 
 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Voto de Louvor apresentado pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Renato Miguel Félix Ferreira 

 
A representação municipal do Bloco de Esquerda 
propõe que esta Assembleia aprove a atribuição 
de um Voto de Louvor a Renato Miguel Félix 
Ferreira, como forma de reconhecer e louvar o 
esforço que este atleta tem dedicado à prática do 
BTT no concelho de Loures. 
 
Nascido em 1989, em Bucelas, Renato Miguel 
Félix Ferreira desde cedo começou a colecionar 
títulos nas várias modalidades de BTT. Em 2007, 
com apenas 18 anos, já se sagrara campeão inter-
regional de XCO, vencendo, nesse mesmo ano, o 
Open de Lisboa. 
 
Em 2011, já era o atleta sub-23 mais bem 
classificado no campeonato nacional e, em 2014, 
conseguia ganhar a primeira camisola de 
campeão nacional de meia-maratona. Seis anos 
mais tarde, viria o ano de maior glória para Renato 
Ferreira. 
 

Em 2017, o atleta de Bucelas vence a Taça de 
Portugal, arrebatando ainda a Maratona Joaquim 
Agostinho, feito que acabaria por repetir no ano 
seguinte. 
 
Propõe-se também recomendar ao Presidente da 
Câmara Municipal de Loures e ao Conselho das 
Condecorações Municipais a atribuição, em 2019, 
da Medalha Municipal de Mérito a Renato Miguel 
Félix Ferreira. 
 
A representação municipal do Bloco de Esquerda 
propõe ainda enviar este louvor às seguintes 
entidades: 
 

• Câmara Municipal de Loures 
• Junta de Freguesia de Bucelas 
• Assembleia de Freguesia de Bucelas 
• Federação Portuguesa de Ciclismo 
• Comunicação Social local e nacional 
• Associação Vasconha BTT Vouzela 
• Renato Miguel Félix Ferreira 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de saudação apresentado pelo 
Representante do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela luta justa dos trabalhadores da Plural 

por condições de trabalho dignas 
 

Os trabalhadores dos estúdios de Bucelas da 
Plural Entertainment, empresa que integra o 
Grupo Media Capital, estiveram em greve parcial, 
entre os dias 3 e 10 de dezembro, em luta por 
melhores condições de trabalho. 
 
Além da redução do denominado Período Normal 
de Trabalho, que atingia as 11 horas diárias, os 
trabalhadores da Plural reclamavam maior 
respeito pelos seus direitos laborais, 
nomeadamente o direito ao descanso, o direito a 
remunerações dignas e justas e a vínculos 
contratuais que garantam aos trabalhadores uma 
vida com segurança. 
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Importa sublinhar que muitos dos técnicos, atores, 
cabeleireiros e maquilhadores, pessoal da pré e 
pós-produção da Plural são contratados por 
projeto e em regime de recibos verdes. Em 
determinados períodos, essa massa de 
trabalhadores precários é bastante superior ao 
quadro de pessoal da empresa. 
 
Refira-se que o Grupo Plural Entertainment (GPE) 
integra o Grupo Media Capital e é um dos maiores 
produtores de conteúdos televisivos em Portugal. 
A maior parte das suas produções é efetuada por 
trabalhadores especializados, com diferentes tipos 
de formação académica, profissional e, em muitos 
casos, com vários anos de experiência na sua 
função. 
 
A 17 de dezembro, a administração da Plural 
chegou a acordo com os trabalhadores para a 
redução de horários e aumentos salariais. O 
acordo prevê a redução gradual do horário 
máximo de trabalho, devolvendo quase 500 horas 
por ano aos trabalhadores, assim como aumentos 
salariais escalonados, beneficiando os 
trabalhadores com salários mais baixos. 
 
Está ainda previsto que as negociações continuem 
para que, em 2020 e anos seguintes, se 
continuem a recuperar direitos dos trabalhadores e 
se otimize a necessária reorganização da 
empresa, com o objetivo de atingir as oito horas 
de trabalho diário. 
 
No acordo, fica também firmada a garantia de que 
os trabalhadores freelancers não serão 
prejudicados pela sua intervenção sindical. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Extraordinária, de 17 de 
janeiro de 2019, delibera: 
 
1- Saudar a vitória da luta dos trabalhadores da 

Plural por condições de trabalho dignas. 
 
2- Enviar o presente voto de saudação às 

seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Junta de Freguesia de Bucelas 
- Assembleia de Freguesia de Bucelas 
- Comunicação social local e nacional 
- Trabalhadores da Plural Entertainment 

- Administração da Plural Entertainment 
- Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, 

do Audiovisual e dos Músicos - CENA-STE 
- Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses - Intersindical Nacional - CGTP-
lN 

- União Geral de Trabalhadores - UGT 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e da Representante 
do CDS-PP Partido Popular, e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Por uma farmácia de gestão pública 

no Hospital Beatriz Ângelo 
 

A farmácia de venda ao público instalada no 
Hospital Beatriz Ângelo irá fechar portas a 2 de 
abril de 2019, na sequência da aplicação do 
decreto-lei 75/2016, de 8 de novembro, que 
revogou o decreto-lei de 2009, que estabelecia as 
regras para as farmácias privadas funcionarem em 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde. 
 
Este encerramento vai provocar, naturalmente, 
sérios constrangimentos aos utentes dos 
concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Sobral de 
Monte Agraço, servidos atualmente pelo Hospital 
Beatriz Ângelo e que ali se deslocam para 
cuidados de saúde. 
 
De realçar que a farmácia atende uma média 
diária de 500 utentes, 120 dos quais durante a 
noite, segundo dados da administração da mesma 
divulgados pela comunicação social. 
 
De realçar também que o Hospital Beatriz Ângelo 
fica situado num local de difícil acesso, mal 
servido de transportes públicos, o que leva muitos 
dos utentes a deslocarem-se àquela unidade de 
saúde de táxi, transportados pelos bombeiros ou 
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por outras vias, sendo difícil deslocarem-se numa 
segunda viagem em busca de uma farmácia de 
serviço. 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Extraordinária, de 17 de 
janeiro de 2019, delibera: 
 
1- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que inste o Ministério da Saúde a optar pela 
instalação de uma farmácia com gestão 
pública no mesmo local para substituir a atual 
e continuar a servir os utentes do Hospital 
Beatriz Ângelo. 

 
2- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que agende, com caráter de urgência, uma 
reunião com o Ministério da Saúde, para esse 
efeito. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento deste processo. 

 
4- Enviar esta recomendação à Comissão de 

Saúde da Assembleia Municipal de Loures. 
 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Saúde 
- Comissão de Saúde da Assembleia da 

República 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Câmara Municipal de Mafra 
- Câmara Municipal de Odivelas 
- Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço 
- Assembleia Municipal de Mafra 
- Assembleia Municipal de Odivelas 
- Assembleia Municipal de Sobral de Monte 

Agraço 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Administração do Hospital Beatriz Ângelo 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures Loures, 

 
17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e da Representante 
do CDS-PP Partido Popular, e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Condenação da cultura de ódio nas escolas 

 
Considerando que: 
 
i. Nos últimos meses, foram colados mais de 

1000 cartazes em cerca de 300 escolas de 
várias cidades do país, por parte de uma 
organização de extrema-direita, com uma 
mensagem associada ao ódio e fobia em 
relação à diversidade e aos direitos das 
pessoas LGBTI. 

 
ii. Parte desses cartazes foram colados em 

várias escolas do concelho de Loures, um dos 
escolhidos pela dita organização para passar 
a sua mensagem de ódio. 

 
iii. O Conselho da Europa (CE) reconhece que 

lésbicas, gays, bissexuais e transexuais 
(LGBT) ainda estão sujeitos à homofobia, 
transfobia e outras formas de intolerância e 
discriminação, incluindo marginalização, 
exclusão social e violência em razão da sua 
orientação sexual ou identidade de género, e 
que ações específicas são necessárias para 
assegurar a plena garantia dos seus direitos 
humanos. 

 
iv. O CE reconhece a necessidade de medidas 

de proteção contra a discriminação por parte 
das estruturas estatais e não estatais. 

 
v. O CE insta os Estados Membros a tomar 

medidas apropriadas para combater todas as 
formas de expressão que possam incitar, 
promover ou disseminar mensagens de ódio 
ou outras formas de discriminação contra 
pessoas LGBT, e recomenda que o discurso 
de ódio deva ser proibido e reprovado sempre 
que aconteça. Representantes públicos devem 
promover a tolerância e o respeito pelos 
direitos humanos das pessoas LGBT. 
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vi. As crianças e os jovens devem ver 
salvaguardado o direito à educação num 
contexto seguro e livre de violência, bullying, 
exclusão social e outras formas de tratamento 
discriminatório e degradante relacionado com 
a sua orientação sexual ou identidade de 
género. 

 
vii. Também a Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) - 
Portugal + Igual, aprovada a 10 de janeiro de 
2018, inclui orientações que recomendam o 
combate à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade de género e 
caraterísticas sexuais nas políticas da 
administração pública central e local, e a 
promoção dos direitos das pessoas LGBTI. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 1.ª Sessão Extraordinária, de 17 de janeiro de 
2019, ao abrigo do disposto no artigo 25.º, n.º 2, 
alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, delibera: 
 
1. A condenação clara destes atos associados 

ao discurso de ódio; 
 
2. Recomendar à Câmara Municipal de Loures a 

retirada imediata dos cartazes que ainda se 
encontrem nas escolas do concelho de Loures 
ou que possam vir a ser colocados; 

 
3. Recomendar à Câmara Municipal de Loures a 

participação à Procuradoria-Geral da 
República da organização que colocou os 
cartazes com mensagens de ódio; 

 
4. De acordo com as recomendações do 

Conselho da Europa, recomendar à Câmara 
Municipal de Loures que inste o Estado a 
desenhar e implementar medidas nas escolas 
que promovam a igualdade e a segurança, 
assim como formação para a diversidade e 
contra a discriminação; 

 
5. Remeter a presente Recomendação a: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Administração Interna 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho 
- Assembleias de Freguesia do concelho 
- Comunicação social local e nacional 
- Todos os Agrupamentos de Escolas do 

concelho de Loures 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

 
 
(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Representante Carlos Manuel do Carmo 
Gomes, as abstenções do Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e da Representante do CDS-PP 
Partido Popular, e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pelo reforço de recursos 

do programa Escola Segura 
em Camarate, Unhos e Apelação 

 
A escola EB 2,3 Mário de Sá Carneiro, na 
freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, tem 
sido palco de cenas de violência nos últimos 
meses, incluindo agressões a alunos e 
funcionários, que tiveram de receber tratamento 
hospitalar. 
 
Os problemas motivaram, inclusive, uma vigília de 
encarregados de educação à porta da escola, no 
passado dia 19 de novembro de 2018, para exigir 
soluções urgentes para esta situação de 
insegurança. 
 
Na base desta situação está a falta de meios com 
que a 78.ª esquadra da Polícia de Segurança 
Pública (PSP) de Camarate se debate, 
nomeadamente no que se refere ao programa 
Escola Segura, que conta apenas com dois 
elementos que, de há quatro anos a esta parte, 
têm de se deslocar a pé, por não disporem de 
qualquer veículo de transporte. 
 
É absolutamente inaceitável que uma escola 
integrada num TEIP - Território Educativo de 
Intervenção Prioritário, e num Contrato Local de 
Segurança, como é a EB 2,3 Mário de Sá 
Carneiro, conte com um programa Escola Segura 
que tenha apenas 2 agentes que não têm sequer 
uma viatura ao seu dispor. 
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O direito à normal frequência da Escola Pública, o 
direito pleno à educação, só é possível se 
estiverem reunidas todas as condições para a sua 
fruição, e isso significa ter direito a sentir-se 
seguro. 
 
 
Assim, nos termos regimentais aplicáveis, a 
Assembleia Municipal de Loures, reunida na 1.ª 
Sessão Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, 
delibera: 
 
1- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que solicite, junto do Ministério da 
Administração Interna, o reforço urgente do 
parque automóvel da 78.ª Esquadra da PSP 
de Camarate, nomeadamente do programa 
Escola Segura. 

 
2- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que, caso a situação se mantenha e no 
cumprimento do seu compromisso para com 
os cidadãos e cidadãs daquela freguesia do 
concelho de Loures, estabeleça um protocolo 
com a 78.ª Esquadra da PSP de Camarate 
para a cedência de viaturas para as 
necessidades mais urgentes, nomeadamente 
o programa Escola Segura. 

 
3- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que aposte na contratação de mais 
mediadores interculturais para o Agrupamento 
de Escolas de Camarate D. Nuno Álvares 
Pereira. 

 
4- Remeter a presente Recomendação a: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Administração Interna 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e 

Apelação 
- Assembleia de Freguesia de Camarate, Unhos 

e Apelação 
- Comunicação social local e nacional 
- Todos os Agrupamentos de Escolas do 

concelho de Loures 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela reparação das anomalias de construção 

da EB1/JI n.º 1 de Camarate 
 

A escola EB1/Jl n.º 1 de Camarate, inaugurada à 
pressa há pouco mais de um ano, apresenta 
diversos problemas estruturais que vêm da sua 
construção. Criada de raiz como escola-modelo 
para o concelho, com os mais modernos materiais 
e todas as funcionalidades que uma escola 
moderna deve ter, a EB1/JI n.º 1 de Camarate 
apresenta inúmeras anomalias graves. 
 
Estes problemas, muitos deles fruto de um projeto 
mal pensado e pior executado, poderiam ter sido 
evitados se a sua inauguração não tivesse sido 
condicionada pelo imediatismo do calendário 
eleitoral. 
 
Ainda assim, e mesmo tendo em conta esses 
“condicionalismos”, um ano e meio é tempo mais 
do que suficiente para fazer face aos problemas 
que a escola enfrenta e que, diariamente, 
condicionam o trabalho do pessoal docente e não 
docente e, pior ainda, o trabalho e o lazer das 
crianças que frequentam aquele equipamento 
escolar. 
 
Entre as várias anomalias detetadas naquela 
escola destacam-se, pela sua particularidade, um 
sistema de rega que nunca funcionou, um portão 
sem porta de homem, uma porta de entrada que 
não pode ser aberta por estar em risco de cair e 
sanitários de tamanho inadequado à idade dos 
alunos. 
 
De destacar ainda que esta escola funcionou um 
ano sem acesso à Internet e, embora tenha locais 
específicos para a colocação de espaços verdes, 
nunca teve relva. 
 
Tendo em conta que a escola é nova e ainda se 
encontra ao abrigo da garantia de construção e 
que este estabelecimento escolar é da exclusiva e 
inteira responsabilidade da Câmara Municipal de 
Loures, a situação acima descrita é injustificável e 
inaceitável. 
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Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Extraordinária, de 17 de 
janeiro de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

cumpra com as suas responsabilidades e 
proceda, de imediato, a todas as reparações e 
correções necessárias ao correto 
funcionamento da EB1/JI n.º 1 de Camarate. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

acione os mecanismos necessários para 
responsabilizar a empresa responsável pela 
empreitada em tudo o que a mesma tiver 
responsabilidades, incluindo eventuais 
mecanismos de indemnização. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas de 

Camarate D. Nuno Álvares Pereira 
- Associação de Pais do Agrupamento D. Nuno 

Álvares Pereira - Camarate 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André JuIião 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Pela racionalização do uso de papel 
e pela utilização de papel reciclado 

 
1.ª Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Loures de 2019 
 

O grande consumo de papel e os métodos de 
produção insustentáveis do mesmo englobam a 
lista das atividades humanas mais prejudiciais ao 
planeta. 
 
O papel é, basicamente, fabricado de fibras de 
celulose extraídas de árvores com um alto teor de 
celulose, sendo as mais utilizadas o pinheiro (tem 
fibras mais longas por isso é mais resistente e 
apresenta um preço mais baixo) e o eucalipto 
(possui um crescimento muito rápido). 
 
No que respeita à produção do papel e em termos 
de impacto ambiental, as maiores preocupações 
residem no abate de árvores, na existência de 
“monoculturas” para a sua produção e nos 
resíduos gerados durante todo o processo de 
fabricação, sendo a diminuição da biodiversidade 
uma das causas de aumento da probabilidade de 
desequilíbrios ambientais. 
 
Estima-se que no fabrico de aproximadamente 1 
tonelada de papel novo, sejam necessárias cerca 
de 2 toneladas de madeira, 44 a 100 mil litros de 
água e de 5 a 7,6 mil kWh de energia. A produção 
desta mesma quantidade de papel gera, ainda, 18 
kg de poluentes orgânicos deitados nos efluentes 
e 88 kg de resíduos sólidos. Já no processo de 
reciclagem, o volume de água utilizado cai para 2 
mil litros e o consumo de energia cai para 2,5 mil 
kWh. 
 
Além disso, o uso de produtos químicos altamente 
tóxicos na separação e no branqueamento da 
celulose representa um risco para a saúde 
humana e para o meio ambiente - comprometendo 
a qualidade da água, do solo e dos alimentos. 
 
Reciclar o papel, ao invés de fabricá-lo a partir da 
celulose, pode levar a uma redução de consumo 
de energia, emissão de poluentes e do uso da 
água, além de redução de papel inutilizado como 
resíduo sólido. 
 
A reciclagem é fundamental para alcançar a 
sustentabilidade. Uma tonelada de resíduos de 
papel pode evitar o corte de 10 a 12 árvores e, na 
reciclagem, levar à poupança de matérias primas, 
em especial da água utilizada nos processos de 
produção a partir da celulose. 
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A reciclagem do papel, além dos fatores 
económicos que propicia, contribui para a 
preservação dos recursos naturais (matéria-prima, 
energia e água), redução da poluição e dos 
resíduos sólidos urbanos gerados. Ao utilizar 
papel reciclado, passamos a contribuir para uma 
utilização dos recursos naturais de maneira mais 
responsável. 
 
Pode-se afirmar, sem hesitação, que a reciclagem 
diminui os índices de poluição da água e da 
atmosfera. 
 
Não esquecer, no entanto, que apesar de 
proporcionar todos estes benefícios, a indústria da 
reciclagem também consome energia e também 
polui, pelo que é fundamental o uso racional do 
papel e o consumo sustentável do mesmo. 
 
Com a diminuição da utilização do papel ou, 
quando necessária a sua utilização, se opte pela 
vertente reciclada, prosseguem-se três objetivos: 
 
- diminuição da despesa pública, tanto pela 

menor quantidade de papel a adquirir, quer 
pela diminuição da necessidade de 
consumíveis de impressão/cópia; 

 
- redução do impacto ambiental; 
 
- adoção de procedimentos desmaterializados, 

mais acessíveis e simples para os cidadãos. 
 
 
Assim e face ao acima exposto, o PAN recomenda 
à Câmara Municipal de Loures que: 
 
1. Adote medidas de sensibilização junto de 

todos os serviços municipais para a 
racionalização do uso de papel, de acordo 
com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
51/2017; 

 
2. Desenvolva procedimentos que permitam, 

sempre que possível, a não utilização de 
papel, substituindo este por meios digitais; 

 
3. Adquira e utilize preferencial e gradualmente 

papel reciclado no desenvolvimento da sua 
atividade, aquando da necessidade de uso de 
papel. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2018 
 

A Deputada do PAN 
da Assembleia Municipal de Loures 

 
Ana Sofia Silva 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Projeto Violência Doméstica 

 
1.ª Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Loures de 2019 
 

A Violência doméstica é ainda uma realidade 
assustadora no nosso país. 
 
Manifesta-se através de atos de violência física, 
psicológica, sexual ou económica praticadas por 
pessoas que coabitem no mesmo agregado 
familiar ou não coabitando, podem ser praticadas 
por parceiros ou ex-parceiros. A vítima não tem 
padrão, pode ser rica ou pobre, de qualquer 
religião, idade, cultura ou orientação sexual. 
 
De acordo com os dados publicados no 
Observatório de Mulheres Assassinadas - UMAR - 
morreram 21 mulheres de violência doméstica de 
janeiro de 2018 a setembro de 2018. Número este 
que equivale ao número de mortes por violência 
doméstica do ano de 2017. No entanto, ainda do 
ano 2018 só temos disponíveis dados até ao mês 
de setembro, faltará saber o resultado final de 
número de mortes do ano passado. 
 
Uma em cada quatro mulheres já foram vítimas de 
algum tipo de violência desde que fizeram 15 
anos. No entanto, quase uma em cada cinco não 
contou a ninguém (nem a familiares próximos) o 
episódio de violência. 
 
De acordo com os dados divulgados pela APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), foram 
registadas 452 ocorrências de violência doméstica 
contra homens em 2015. Sendo maioritariamente 
o autor do crime do sexo feminino. 
 
Os homens também são vítimas deste tipo de 
violência, no entanto, com medo e vergonha 
acabam muitas vezes por não pedir ajuda. 
 
“Estes homens receiam ser desacreditados e 
humilhados por terceiros (familiares, amigos e até 
mesmo instituições policiais e judiciárias) se 
decidirem denunciar a sua vítima”. 1 
 
Face a este isolamento da vítima, urge aumentar 
os meios para uma maior proximidade com a 
vítima e estabelecer um grau de confiança para 
que a mesma denuncie e não seja sujeita a 
qualquer tipo de violência novamente. 
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Projeto USF Travessa da Saúde contra a 
violência doméstica 
 
“Nas sociedades que toleram a violência, nas 
quais não se punem os autores e se culpam as 
vítimas, as mulheres tendem a falar menos sobre 
isso. Para acabar com essa cultura de silêncio e 
culpabilização das vítimas, é preciso uma resposta 
mais forte dos governos, da polícia e da justiça. As 
mulheres devem saber que as suas queixas serão 
levadas a sério e a justiça será feita para que 
possam recuperar as suas vidas.” 
 
Este projeto tem como objetivo conjugar três 
elementos muito importantes no centro de saúde: 
O(a) médico(a), o(a) enfermeiro(a) e o(a) 
assistente técnico administrativo(a) através da 
devida formação sobre os indícios de violência 
doméstica nos utentes. 
 
Através do estudo de como detetar este tipo de 
situações, esta equipa cria as ferramentas de 
seguimento e controlo destas situações, ajudando 
no empowerment e recovery das vítimas 
submetidas a violência doméstica. 
 
De acordo com o relatório realizado por esta 
equipa desde fevereiro até julho de 2018 foram 
detetadas na USF Travessa da Saúde 35 vítimas 
de violência doméstica, das quais 30 eram do 
sexo feminino e 5 do masculino. Em 2017, 
aquando da não existência do projeto foram 
detetadas só 9 vítimas de violência doméstica. 
 
1 Estatísticas APAV - Homens vítimas de violência 
doméstica 2013-2015 
 
 
O projeto piloto aumentou o diagnóstico de 
situações de violência doméstica (de 9 casos em 
2017 para 35 casos só no primeiro semestre de 
2018) assim como a referenciação e outras boas 
práticas. 
 
 
Face a todos estes dados propomos um 
alargamento deste projeto piloto a todos os 
centros de saúde no Concelho. 
 
Promovendo através destes profissionais de 
saúde a devida formação de outros colegas, 
através da adoção do mesmo método, por forma a 
obter o mesmo sucesso que este projeto piloto. 
 
 
Assim e face ao acima exposto, propomos que a 
Assembleia Municipal de Loures delibere 
recomendar à Câmara Municipal de Loures que: 
 

A Câmara Municipal de Loures auxilie nos meios 
necessários para que esta formação se concretize, 
nomeadamente através de meios de deslocação, 
horas de formação ou material que eventualmente 
seja necessário para implementar este projeto 
contra a violência doméstica. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2018 
 

A Deputada do PAN 
da Assembleia Municipal de Loures 

 
Ana Sofia Silva 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
Implementar novas dinâmicas 
e políticas locais de habitação 

 
Considerando que: 
 
O direito à habitação está plasmado no art.º 65.º 
da Constituição da República Portuguesa, 
juntamente com outros direitos económicos, 
sociais e culturais de maior importância; 
 
Ao longo de décadas, em Portugal foram 
aprovados programas e medidas específicas 
respeitantes à habitação, constituindo-se como 
políticas pioneiras na defesa do direito à 
habitação; 
 
O atual contexto macroeconómico, sobretudo na 
Área Metropolitana de Lisboa, onde é necessário 
cada vez mais novas soluções habitacionais, 
implica dotar o Município de Loures de uma nova 
estratégia no âmbito da sua intervenção no 
domínio da habitação, que corresponda às 
necessidades crescentes de regulação social e 
humana; 
 
A liberalização do arrendamento em 2012, criou 
uma pressão adicional sobre as famílias, que se 
acentuou nas áreas urbanas, com atividade de 
novos setores económicos, como o alojamento 
local e com a procura imobiliária externa, as 
desigualdades no acesso à habitação alargaram-
se e atingem hoje não apenas as camadas mais 
vulneráveis, mas também as classes médias 
urbanas; 
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Sendo a habitação um dos principais fatores de 
coesão social, para além da responsabilidade 
inerente aos desafios legislativos, que o Governo 
e a Assembleia da República têm a obrigação de 
assegurar, não podemos descurar também que o 
próprio município tem igualmente um papel 
importante a desempenhar na implementação e 
desenvolvimento de programas e medidas no que 
concerne à habitação; 
 
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei-quadro da 
transferência de competências para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais - 
estipula no seu n.º 1, do artigo 17.º: “é da 
competência dos órgãos municipais gerir os 
programas de apoio ao arrendamento urbano e à 
reabilitação urbana.” e respetiva articulação com 
“ngph - nova geração de políticas de habitação”, 
nomeadamente no que concerne aos seguintes 
programas: 
 
� 1.º direito - através do qual se pretende, 

mediante apoio público, criar condições para 
proporcionar habitação adequada a pessoas 
que vivem situações habitacionais indignas e 
sem capacidade financeira para encontrarem 
soluções no mercado; 

 
� Arrendamento acessível - promovendo a 

oferta alargada de habitação para 
arrendamento a preços reduzidos; 

 
� Chave na mão - que visa facilitar a mobilidade 

habitacional das famílias atualmente 
residentes em áreas de forte pressão urbana e 
que queiram fixar-se em territórios de baixa 
densidade; 

 
� Da habitação ao habitat - que procura 

promover a integração sócio-territorial dos 
bairros de arrendamento público, 
desenvolvendo soluções inovadoras de gestão 
integrada e participada. 

 
O Município de Loures não tem qualquer 
programa que contemple, por exemplo, habitação 
a custos controlados, direcionados para grupos 
alvo específicos, como jovens casais que aqui 
queiram fixar o seu projeto de vida ou agregados 
familiares em risco de exclusão social, ou por via 
de despejos movidos pela pressão inflacionária 
dos arrendamentos. 
 
 
Os deputados municipais do Partido Socialista 
colocam à consideração da Assembleia Municipal 
de Loures as seguintes propostas: 
 
 

� Que a Câmara Municipal de Loures apresente 
um relatório atualizado sobre o ponto da 
situação relativamente ao cumprimento do 
PER - Programa Especial de Realojamento, 
sendo que é do conhecimento público que 
ainda não está concluído, constituindo por isso 
mesmo a principal intervenção do município, 
no domínio da habitação, com tudo o que tal 
implica, nomeadamente na incapacidade de 
resposta perante novos desafios no domínio 
das políticas locais de habitação, dado que só 
consegue alocar os seus recursos financeiros, 
humanos e logísticos para este fim; 

 
� Que a Câmara Municipal de Loures, defina um 

“plano integrado para o desenvolvimento de 
novas políticas locais de habitação”, cuja 
definição e implementação de estratégias 
tenha em conta os considerandos anteriores; 

 
� Que o Presidente da Assembleia Municipal de 

Loures, no exercício das suas competências e 
nos termos do art.º 27.º do Regimento desta 
Assembleia Municipal, promova uma sessão 
temática sobre políticas locais de habitação, a 
ter lugar em 2019. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

A presente moção, após aprovada, deverá ser 
enviada a: 
 
- Câmara Municipal de Loures 
- Secretaria de Estado da Habitação 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Insistência com a recomendação 
aprovada em 26 de abril de 2018, 

pelo rápido cumprimento 
da Moção aprovada 

na 11.ª Reunião 
da Câmara Municipal de Loures 

 
Em 26 de abril de 2018 foi aprovado nesta 
Assembleia um voto de recomendação para que 
rapidamente fosse cumprida a Moção, aprovada 
em 28 de março na 11.ª Reunião de Câmara 
Municipal de Loures e intitulada “Alargamento do 
horário de funcionamento das bibliotecas 
municipais”. 
 
Volvidos nove meses e as bibliotecas do concelho 
continuam a praticar o mesmo horário de sempre, 
o que impede os alunos do concelho de dispor 
durante os fins de semana e feriados, bem como 
durante a semana até mais tarde, de uma tão 
importante ferramenta na preparação do seu ano 
letivo, designadamente nas épocas de exames, 
forçando-os a sair do concelho para esse fim. 
 
 
Nesse sentido, e na sequência da recomendação 
aprovada em Assembleia Municipal em 26 de 
abril, vem esta bancada insistir com a necessidade 
de serem criadas as condições para o 
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, 
ajustando os horários das bibliotecas municipais 
às necessidades dos alunos do concelho de 
Loures. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os deputados municipais do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, e os votos favoráveis 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Pela revitalização dos mercados municipais 

 
O Partido Social Democrata de Loures, no âmbito 
do seu programa eleitoral da Coligação Primeiro 
Loures, tem como um dos pontos a prosseguir a 
intervenção nos mercados municipais 
transformando-os em mercados atrativos, à 
imagem do que sucede em espaços similares em 
concelhos vizinhos, onde estas infraestruturas 
foram potenciadas para serem polos turísticos de 
referência. 
 
No município de Loures existem algumas 
estruturas do género que pelas suas caraterísticas 
poderiam e deveriam ser intervencionadas ao 
nível da melhoria das suas condições, de forma a 
permitir, não só uma revitalização na sua atividade 
originária, mas também a introdução de novas 
valências que permitam diversificar e valorizar a 
utilização daqueles espaços. 
 
Nesse sentido, propõe esta bancada que seja 
auscultada a Câmara Municipal, sobre que 
medidas têm vindo a ser tomadas ao nível do 
melhoramento dos mercados municipais, bem 
como quais os projetos em curso que possam 
existir para a revitalização dessas estruturas. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os deputados municipais do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza e pelo 
Representante do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Intérprete de Língua Gestual Portuguesa 

nas transmissões 
das sessões da Assembleia Municipal 

 
1.ª Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Loures de 2019 
 

As sessões da Assembleia Municipal devem 
aproximar, esclarecer e informar os munícipes 
sobre o trabalho que é realizado por este Órgão. 
 
Infelizmente, nem todos compreenderão o que 
estão a ver. 
 
Referimo-nos à comunidade surda, que se estima 
que em Portugal sejam cerca de 120.000 pessoas 
com algum grau de perda auditiva, 30.000 dos 
quais são surdos falantes nativos de Língua 
Gestual Portuguesa (LGP), na sua maioria surdos 
severos profundos, sendo que a surdez vem 
invariavelmente associada à dificuldade na 
oralidade e em conseguirem expressar-se através 
da fala. 
 
A comunidade de utilizadores de LGP é 
constituída por surdos que têm a LGP como sua 
primeira língua (como os filhos dos pais surdos), 
surdos que a adquirem durante a escolaridade e 
familiares, profissionais e amigos que se 
relacionam com surdos diariamente. 
 
Por outro lado, a realidade da comunidade surda 
em Portugal está significativamente limitada no 
que diz respeito ao acesso a um grande conjunto 
de serviços municipais, como é o caso dos 
serviços de ensino. 
 
Nos termos da Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto, 
que define as bases gerais do regime jurídico da 
prevenção, habilitação, reabilitação e participação 
da pessoa com deficiência, e designadamente dos 
seus artigos 5.º, 6,.º e 8.º, a pessoa com 
deficiência tem direito de acesso a todos os bens 
e serviços da sociedade, não podendo ser 
discriminada, direta ou indiretamente, por ação ou 
omissão, com base na deficiência. Estas pessoas 
devem beneficiar de medidas que garantam o 
exercício dos seus direitos e deveres, dispondo 
ainda do direito de serem informadas e 
esclarecidas sobre os seus direitos e deveres. 
 
 

Assim e face ao acima exposto, propomos que a 
Assembleia Municipal de Loures delibere 
recomendar à Câmara Municipal de Loures que: 
 
Providencie, em todas as transmissões das 
sessões da Assembleia Municipal, um intérprete 
de Língua Gestual Portuguesa. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os subscritores. 
 

A Deputada do PAN 
da Assembleia Municipal de Loures 

 
O Deputado do Bloco de Esquerda 
da Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Em defesa do Associativismo Juvenil 

 
Os direitos da juventude são parte integrante das 
conquistas da Revolução de abril, que inaugurou 
um tempo de direitos para os jovens portugueses. 
 
A conquista e consagração destes direitos na 
Constituição da República Portuguesa são o 
corolário de um património único de participação e 
mobilização da juventude portuguesa, do 
desenvolvimento de lutas históricas pelos jovens 
portugueses desenvolvidas com muita coragem e 
determinação durante o regime fascista, dos 
estudantes, dos operários, jovens trabalhadores, 
dos jovens artistas, desportistas entre muitos 
outros. 
 
Encontra-se neste momento em discussão pública 
a alteração ao regime jurídico do associativismo 
jovem, depois de ter baixado à Comissão de 
Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 
 
Embora esta proposta de alteração à Lei n.º 
23/2006, de 23 de junho, traga benefícios que são 
justos do nosso ponto de vista, de onde 
salientamos a isenção de emolumentos relativos à 
obtenção do certificado de admissibilidade de 
firma ou denominação de pessoa coletiva (...) ou a 
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possibilidade de quota equivalente a 0,5% do IRS, 
liquidado com base nas declarações anuais poder 
ser destinada pelos sujeitos passivos a uma 
associação juvenil ou de estudantes, 
consideramos que nalgumas questões esta 
alteração legislativa compromete algumas 
associações do nosso país e o seu trabalho. 
 
Em primeiro lugar o facto de admitir que a idade 
máxima juvenil é de 30 anos, o que na nossa 
opinião abre um precedente que poderá ter de ser 
verificado posteriormente, sobretudo considerando 
o aumento da idade média de vida, ou o 
retardamento da idade de emancipação dos 
jovens por diversas questões sociais e 
económicas. Em segundo lugar, o facto de exigir 
um equilíbrio entre jovens do mesmo sexo, no qual 
deve existir a salvaguarda de que poderão existir 
associações juvenis de direitos femininos ou 
similares que dada a sua atividade não podem 
cumprir estes critérios, ou por outro lado, o facto 
de obrigar a que os estudantes do ensino básico e 
secundário realizem as eleições dos seus órgãos 
até ao dia 30 de novembro de cada ano civil, o 
que reflete uma ingerência da legislação e do 
Estado numa matéria que deve caber 
exclusivamente aos órgãos dirigentes dessas 
associações e aos seus associados que em 
Assembleia Geral de Alunos devem decidir o 
período eleitoral que mais lhes convém 
considerando a sua realidade específica. 
 
Assim, consideramos que o Governo central deve 
encontrar soluções para os problemas do 
associativismo juvenil e não lhes criar maiores 
entraves quando muitas vezes estas substituem 
aquelas que deveriam ser funções do Estado, 
como o acesso à cultura e ao desporto. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 17 de janeiro de 2019, delibera: 
 
1. Saudar todo o movimento associativo juvenil 

nacional e concelhio; 
 
2. Pugnar para que o associativismo juvenil veja 

os seus direitos garantidos e que seja apoiado 
pelo Estado central em todas as matérias 
possíveis; 

 
3. Comunicar publicamente a sua posição 

relativamente a esta matéria, através desta 
moção. 

 
A ser aprovada esta moção deve ser enviada a: 
 
• Conselho Nacional de Juventude; 
• Federação Nacional de Associações Juvenis; 

• Grupos Parlamentares na Assembleia da 
República; 

• Comissão de Cultura, Comunicação, 
Juventude e Desporto; 

• Conselho Municipal de Juventude. 
 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Metropolitano de Lisboa 

 
Após as eleições de 2015 e com a derrota do 
Governo PSD/CDS foi possível travar a 
privatização do Metropolitano de Lisboa, repor 
direitos dos trabalhadores e travar a profunda 
degradação desta infraestrutura de grande 
importância para a mobilidade das populações na 
Área Metropolitana de Lisboa (AML). 
 
No entanto, o Governo do PS decidiu manter as 
políticas de direita nesta matéria e nunca 
contratou os trabalhadores necessários, não 
investiu na infraestrutura e na manutenção ou 
renovação e frotas, contribuindo para a 
degradação deste meio de transporte. 
 
A solução apresentada para a expansão da rede 
do Metropolitano apresentada pelo Governo 
juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, 
não serve os interesses da AML. A opção pela 
“linha circular” que irá unir a Linha Amarela e a 
Linha Verde no Campo Grande e no Cais do 
Sodré com a criação de duas novas estações em 
Santos e na Estrela terá um custo estimado 
superior a 200 milhões de euros. Esta opção 
desconsidera e abandona o prioritário 
investimento há tanto reivindicado pelas 
populações para a Zona Oriental de Lisboa e para 
o Concelho de Loures, fora o facto de que no 
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futuro irá implicar a sua correção aumentando os 
gastos necessários para tal, o que os contribuintes 
portugueses irão ter de assegurar, não permitindo 
o investimento noutras áreas que nessa altura 
serão relevantes. 
 
Esta opção imposta pelo Partido Socialista (e 
apoiada pelo BE na Câmara Municipal de Lisboa) 
vai contra os resultados da consulta pública, bem 
como da opinião de diversos técnicos e ainda da 
petição assinada por mais de 30.000 cidadãos do 
Concelho de Loures entregue na Assembleia da 
República. 
 
Esta opção irá ainda prejudicar os habitantes de 
Telheiras que deixarão de ter ligação direta ao 
centro de Lisboa, bem como da população de 
Odivelas, Lumiar, Ameixoeira e Charneca. Irá 
prejudicar igualmente os habitantes de Alcântara, 
da Ajuda e de Belém que veem igualmente a 
expansão do Metro de Lisboa para estas 
freguesias adiadas sine die. 
 
Infelizmente, consideramos que falaram mais alto 
os interesses especulativos de projetos 
imobiliários para a zona das anunciadas novas 
estações e inúmeros utentes e potenciais utentes 
deste meio de transporte ficarão prejudicados. 
 
Prejudicado ficará igualmente o ambiente na 
cidade de Lisboa, uma vez que esta opção não irá 
diminuir a circulação de carros no centro de 
Lisboa, nem diminuir as longas filas de trânsito 
que se verificam ao final do dia de saída de Lisboa 
com reais impactos nas áreas periféricas das 
quais o Concelho de Loures é exemplo. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures reunida 
a 17 de janeiro de 2019, delibera: 
 
1. Opor-se a esta opção política que em nada 

beneficia o concelho de Loures, antes pelo 
contrário; 

 
2. Fazer todos os esforços ao seu alcance para 

que esta opção seja revista e que a população 
do concelho de Loures seja defendida. 

 
 
A ser aprovada, esta moção deve ser enviada a: 
 
• Câmara Municipal de Lisboa; 
• Assembleia Municipal de Lisboa; 
• Governo; 
• Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
• Área Metropolitana de Lisboa; 
• Administração do Metropolitano de Lisboa; 

• Comissões de Utentes dos Transportes 
Públicos da Área Metropolitana de Lisboa. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda, e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Contra a expansão do Metropolitano de Lisboa 

 
O Conselho de Ministros aprovou em 13 de 
dezembro de 2018 os projetos de expansão dos 
Metros de Lisboa e do Porto, que em conjunto 
representam um investimento de 517 milhões de 
euros, 190 milhões dos quais comparticipados 
com fundos europeus, Segundo o Governo. 
 
Uma vez mais, o concelho de Loures ficou fora 
deste investimento. 
 
A expansão do Metropolitano de Lisboa, com a 
criação da Linha Circular está mal fundamentada e 
vai ter consequências que são o contrário dos 
objetivos propostos, isto é, vai trazer mais carros 
para Lisboa, aumentando a poluição e os 
engarrafamentos. 
 
Também terá outra consequência profundamente 
negativa, que será o adiamento por 6 anos ou 
mais de todas as outras potenciais expansões do 
Metro, designadamente, para as zonas oriental e 
norte do Concelho de Loures. 
 
Este plano vai transformar a futura Linha Amarela, 
de Telheiras a Odivelas, num apêndice da rede de 
Metro, pois não tem ligações ao centro da cidade, 
e apenas à estação do Campo Grande, onde as 
correspondências vão ser um inferno, porque 
quase todos os passageiros da nova Linha 
Amarela terão que mudar de comboio. 
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Assim, a população do concelho de Loures é 
duplamente prejudicada, porque devido ao 
desperdício de recursos na Linha Circular se adia 
a extensão do Metro a Loures, e porque mesmo 
quando se fizer será por um apêndice da rede que 
não segue para o centro de Lisboa e não liga às 
Linhas Vermelha e Azul, obrigando a mais 
transbordos. 
 
 
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Loures 
reunida em 17 de janeiro de 2019, delibera: 
 
- Manifestar o seu repúdio pelo projeto de 

expansão do Metro aprovado com a criação 
da Linha Circular, reforçando o seu protesto 
contra os elevados prejuízos daí decorrentes 
para a população do concelho. 

 
- Mandatar a Comissão Especializada do 

Território, Mobilidade, Urbanismo, Habitação e 
Turismo da Assembleia Municipal de Loures 
(com representação de todas as forças 
políticas com assento na Assembleia 
Municipal de Loures ) para debater a situação 
acima descrita e estudar novas formas de 
mecanismos reivindicativos em prol de todos 
os lourenses apresentando posteriormente as 
suas conclusões a todos os órgãos 
municipais. 

 
- Enviar esta Moção à Câmara Municipal de 

Lisboa, à Câmara Municipal de Loures, à 
Assembleia Municipal de Lisboa, ao Governo 
de Portugal, à Assembleia de República, a 
todas as Juntas e Uniões de Freguesias do 
concelho e respetivas Assembleias de 
Freguesia, bem como a todos os órgãos de 
comunicação social local e nacional. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

Os deputados municipais do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda, e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela expansão prioritária do Metro 

para o concelho de Loures 
 

A opção do Governo em adiar, uma vez mais, a 
expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para 
o concelho de Loures é um erro histórico e um 
defraudar de legítimas expetativas criadas por 
sucessivos governos a milhares de cidadãos dos 
concelhos limítrofes da capital. 
 
Esta decisão vai continuar a prejudicar 
amplamente as populações do concelho de 
Loures, nomeadamente milhares de famílias que 
se deslocam diariamente para Lisboa para 
trabalhar ou estudar, perdendo horas no trânsito 
por falta de alternativas viáveis ao nível dos 
transportes públicos que, como se sabe, em 
Loures são manifestamente insuficientes. 
 
É uma opção que torna a vida das famílias 
lourenses mais difícil e mais dispendiosa. Além 
disso, é uma opção que não tem em conta a 
deslocação crescente de muitas famílias para os 
concelhos vizinhos da capital, fruto do aumento 
selvagem das rendas habitacionais em Lisboa. 
 
A expansão do Metro deveria ser feita no sentido 
de tornar este meio de transporte cada vez mais 
um transporte da área metropolitana de Lisboa, 
integrando-se com outros e permitindo às 
populações de Loures e de outros concelhos 
vizinhos tornar o seu trajeto para Lisboa mais 
rápido, mais simples, mais barato e muito mais 
ecológico. 
 
 
Assim, nos termos regimentais aplicáveis, a 
Assembleia Municipal de Loures, reunida na 1.ª 
Sessão Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, 
delibera: 
 
1. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que envide todos os esforços junto do 
Ministério do Planeamento e das 
lnfraestruturas para inverter esta decisão; 

 
2. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que proteste na Área Metropolitana de Lisboa 
contra esta decisão, procurando demover o 
seu presidente desta opção errada; 
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3. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 
que procure saber, junto da Assembleia da 
República, qual o estado da petição “Pela 
Expansão da rede de Metropolitano no 
concelho de Loures”; 

 
4. Remeter a presente Recomendação a: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministro do Planeamento e das lnfraestruturas 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Área Metropolitana de Lisboa 
- Câmara Municipal de Lisboa 
- Assembleia Municipal de Lisboa 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Administração do Metropolitano de Lisboa 
- Comissão de Trabalhadores do Metropolitano 

de Lisboa 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
André Julião 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h57 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, colocada à consideração do Plenário, e 
unanimemente aceite, a prossecução dos 
trabalhos da Sessão até à 01h00 do dia 18 de 
janeiro de 2019, sendo proposta a apreciação, 
discussão e votação do Ponto 5 da Ordem de 
Trabalhos, face à urgência de deliberação, e 
ficando agendada nova Reunião para o dia 24 de 
janeiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

 
Proposta de aprovação da não assunção, no ano 
de 2019, das novas competências previstas na Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 21/2019 

 
[Aprovada na 29.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 16 de janeiro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada, a 16 de agosto de 2018, a Lei 

n.º 50/2018, Lei-Quadro da Transferência de 
Competências para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais; 

 
B. Conforme estipulava o referido diploma, os 

Órgãos Deliberativos das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais estavam obrigados 
a pronunciarem-se e a comunicar à DGAL - 
Direção Geral das Autarquias Locais, 
tempestivamente, sobre o seu entendimento 
quanto à transferência das referidas 
competências; 

 
C. Dando corpo a essa estipulação legal, a 

Câmara e a Assembleia Municipal de Loures 
deliberaram respetivamente, a 6 e 13 de 
setembro de 2018, pela não assunção 
imediata das competências a 1 de janeiro de 
2019, invocando um conjunto de pressupostos 
e fundamentos que se mantêm válidos; 

 
D. Entretanto, entre os dias 27 e 29 de novembro 

de 2018, foram publicados 11 (onze) decretos-
leis que concretizam a transferência de 
competências da Administração Central para a 
Administração Local: 

 
- O DL n.º 97/2018, de 27 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio das praias marítimas, fluviais e 
lacustres; 

- O DL n.º 98/2018, de 27 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar 
e outras formas de jogo; 

- O DL n.º 99/2018, de 28 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da promoção turística; 
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- O DL n.º 100/2018, de 28 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio das vias de comunicação; 

- O DL n.º 101/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da justiça; 

- O DL n.º 102/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio dos projetos financiados por fundos 
europeus e dos programas de captação de 
investimento; 

- O DL n.º 103/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 

- O DL n.º 104/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio das estruturas de atendimento ao 
cidadão; 

- O DL n.º 105/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da habitação; 

- O DL n.º 106/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da gestão do património imobiliário 
público sem utilização; 

- O DL n.º 107/2018, de 29 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio do estacionamento público. 

 
 
E. Como resulta do disposto na Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e nos decretos-leis supra 
referidos, as competências são transferidas 
automaticamente para os Municípios e 
Entidades Intermunicipais, sem prejuízo de 
que os respetivos Órgãos Deliberativos 
deliberem, relativamente a cada um deles e 
comuniquem à DGAL - Direção Geral das 
Autarquias Locais, não pretender exercer a 
respetiva competência, no ano de 2019; 

 
F. Os fundamentos e pressupostos invocados 

nas deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal de Loures, tomadas respetivamente, 
a 6 e 13 de setembro de 2018, se mantêm 
válidos. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures aprove, nos termos 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, para a não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei e nos diplomas setoriais supra identificados 
e relativamente a cada um deles, tendo em 
consideração a necessidade de se proceder a 
uma correta avaliação e preparação da receção 

das referidas competências, ao longo do ano de 
2019, prazos igualmente previstos na Lei e nos 
diplomas setoriais. 

 
 

Loures, 14 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata, e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h35 do dia 18 de janeiro 
de 2019. 


